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সুযক্ষা সফা বফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অওতাে ২০১৬-২০১৭ থ থ ফছয়যয এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যােন প্রবতয়ফদয়নয 

ায-ংয়ক্ষ 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়েয 

নাভ 

সভাট  

ভাপ্ত  

প্রকয়েয 

 ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনাে 

বফবনয়ো

গ 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাবযগবয 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

সেবডবপ 

ভুক্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভে 

ব্যে 

উবেআ  

বতক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভে   

বতক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভে  

বতক্রায়ন্তয  

তকযা ায  

(%)ফ থবনম্ন  

–  

য়ফ থাচ্চ 

ব্যে  

বতক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ব্যে  

বতক্রায়ন্তয  

তকযা 

ায  

(%)ফ থবনম্ন  

- য়ফ থাচ্চ 

১। 

সুযক্ষা সফা 

বফবাগ, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারে, 

০৪ টি ০৪ টি ০০টি ০০ টি ০৪ টি ০৪ টি 
 (১৫০%) 

(২৮০%) 
০৪ টি 

২১.৫৭% 

৬২.৬০% 

 

১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাঃ  ০৪ টি 

২। ভাপ্তকৃত প্রকয়েয প্রকৃত ব্যে ও সভোদকারঃ 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যে 

(রক্ষ টাকাে) 

প্রকৃত ফাস্তফােনকার 

১৯ টি অঞ্চবরক ায়াট থ বপ বনভ থাণ ১৩১৪২.০৬ োনুোযী ২০১২ য়ত 

জুন ২০১৭ 

ঘূবণ থঝড় বডয়য ক্ষবতগ্রস্ত ফযগুনা, টুোখারী, ঝারকাঠি ও ফবযার কাযাগায 

পুনঃবনভ থাণ (২ে ংয়াবধত )  

৩০৪৫ .৬৩  

 

ভার্ থ ২০১১ য়ত 

জুন ২০১৭ 

এস্টাফবরয়ভন্ট ফ পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স ফাণ থ বিটয়ভন্ট াাতার ২৩৩৫.৪০ 

 

জুরাআ, ২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

বফবাগীে য়য (ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ, যাোী, ফবযার ও বয়রট) ভাদকদ্রব্য 

বনেন্ত্রণ বধদপ্তয়যয বপ বফন বনভ থাণ 

৩৩৪৩.১২ 

 

োনুোবয, ২০১০ 

য়ত 

বডয়ম্বয, ২০১৬ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যে ও সভোদ বৃবিয কাযণঃ 

প্রকয়েয নাভ ব্যে ও সভোদ বৃবিয কাযণ 

ঘূবণ থঝড় বডয়য ক্ষবতগ্রস্ত ফযগুনা, 

টুোখারী, ঝারকাঠি ও ফবযার 

কাযাগায পুনঃবনভ থাণ (২ে 

ংয়াবধত)  প্রকে 

কবতে নতুন ঙ্গ ন্তভু থক্ত কয়য প্রকে ংয়াধয়নয ভে প্রকয়েয সভোদ বৃবি কযা ে। 
 

১৯ টি অঞ্চবরক ায়াট থ বপ 

বনভ থাণ 

গণপূতথ বধদপ্তয়যয সযট ববডউর বযফতথয়নয কাযয়ণ প্রকয়েয ১ভ ংয়াধয়নয ভে 

সভোদ বৃবি কযা ে। 
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০৪। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয সক্ষয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয: 

ক্রভ ভস্যা সুাবয 

1.  ১৯ টি অঞ্চবরক ায়াট থ বপ বনভ থাণ। 
 1. বফয়নয  টাআরমূ এফং বিঁবড়য টাআরস্ 

বযচ্ছন্ন ফস্থাে সদখা সগয়ছ। 
2. বফনটিয়ত সম বফদ্যুবতক বপটিং ব্যফায কযা 

য়েয়ছ তা ভান ম্পন্ন নে এফং ঠিকবায়ফ স্থান 

কযা েবন। 
3. বফয়নয ছায়দ াবন েয়ভ থায়ক। 

1. কক্সফাোয ায়াট থ বফয়নয টাআরমূ এফং বিঁবড়য 

টাআর ফ থদা বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখয়ত য়ফ। 
2. র্ট্টগ্রাভ ায়াট থ বফনটিয়ত ভান ম্পন্ন বফদ্যুবতক 

বপটিং ব্যফায কযয়ত য়ফ এফং ঠিকবায়ফ স্থান 

কযয়ত য়ফ।  
3. সভৌরবীফাোয ায়াট থ বফয়নয ছায়দয াবন 

াযয়নয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 
2.  ঘূবণ থঝড় বডয়য ক্ষবতগ্রস্ত ফযগুনা, টুোখারী, ঝারকাঠি ও ফবযার কাযাগায পুনঃবনভ থাণ (২ে ংয়াবধত)  প্রকে 

 1. ঠিকাদায়যয ায়থ ম্পাবদত চুবক্ত সভাতায়ফক 

ঝারকাঠি ও ফবযার ংয়য Prison’s 

Ward বনভ থাণ ম্পন্ন কযায ভেীভা বছর ২৯ 

জুন ২০১৫ এফং ৩০ সভ ২০১৬ । বকন্তু উক্ত 

সভোদকায়রয ভয়ে বফন বনভ থাণ ম্পন্ন কযয়ত । 
Prison’s Barrack প্রকে সভোদকায়রয 

ভয়ে ম্পন্ন কযয়রও ফবযায়র বনবভ থত ২টিয ভয়ে 

৪তরা  ফবি  ব্যাযায়কয  ৪তরাে  ৭০  েন  পাঁবয  

অাবভ  যাখা  অয়ছ। এছাড়া  ন্যান্য  তরায়ত 

কয়েবদ শূন্য  ফস্থাে  য়ড়  যয়েয়ছ। ঝারকাঠিয়ত  

বনবভ থত  ২টি  ফবি  ব্যাযায়কয  ১টি কয়েবদ শূন্য  

ফস্থাে ও ন্যটি ফবিয বযফয়তথ স্টাপযা ফফা 

কযয়ছ।পয়র  বফনগুয়রা  বনভ থায়ণয প্রকৃত উয়েয়ে 

ব্যাত য়চ্ছ। এয পয়র বফন  ও বফন ম্পবকথত 

ন্যান্য  ভারাভায়রয  যক্ষণায়ফক্ষণ  ঠিক  বায়ফ  

য়চ্ছ না ভয়ভ থ প্রবতেভান ে। 

1. প্রকয়েয ঝারকাঠি ংয়য ফবি ব্যাযাক ২টিয ভাঝখায়ন 

সবযবভটায যাখায বফলেটি নুয়ভাবদত নকা নুমােী 

য়েয়ছ ভয়ভ থ োনায়না য়রও ায়াটি থং ডকুয়ভন্ট বনফ থাী 

প্রয়কৌরীয কাম থারে  ,ফবযার গণপূতথ বফবাগ য়ত 

যফযা কযয়ত ায়যবন। এ বফলেটি মথামথ কর্তথক্ষ 

কর্তথক খবতয়ে সদয়খ তায বফলয়ে বরবখত ভতাভত এ 

বফবাগয়ক ফবত কযা সময়ত ায়য; 

3.  এস্টাফবরয়ভন্ট ফ পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স ফাণ থ বিটয়ভন্ট াাতার 

 ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদয়ন সকান ভস্যা উয়েখ কযা েবন। 
4.  বফবাগীে য়য (ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ, যাোী, ফবযার ও বয়রট) ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ বধদপ্তয়যয বপ বফন বনভ থাণ  

 ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদয়ন সকান ভস্যা উয়েখ কযা েবন। 
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১৯ টি অঞ্চবরক ায়াট থ বপ বনভ থাণ ীল থক প্রকয়েয ?????? ???????? ??????????????? ???????? ?????????  

(??????? ???, ????) (??????? ???, ????) 
                                                                                            

 

১.০ প্রকয়েয নাভঃ  ১৯ টি অঞ্চবরক ায়াট থ বপ বনভ থাণ।  
২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/বফবাগঃ  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে, সুযক্ষা সফা বফবাগ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থাঃ  ফবযাগভন ও ায়াট থ বধদপ্তয এফং গণপূতথ বধদপ্তয।  
৪.০ প্রকে এরাকাঃ  উত্তযা, মাোফাবড়, নযবংদী, ভাবনকগঞ্জ, মুবন্সগঞ্জ, টাঙ্গাআর, াফনা, 

ফগুড়া, বদনােপুয, কুবিো, টুোখারী, বকয়াযগঞ্জ, সভৌরবীফাোয, 

সপনী, র্াঁদপুয, র্াঁদগাও (বর্টাগাং), ব্রাহ্মণফাড়ীো, কক্সফাোয এফং 

যাঙ্গাভাটি। 
৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ও ব্যেঃ   

(রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

সভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

বতক্রান্ত ব্যে 

(মূর প্রাক্কবরত 

ব্যয়েয %) 

 

বতক্রান্ত  ভে  

(মূর 

ফাস্তফােনকায়রয 

%)  

 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াবধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াবধত সভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

সভাট 

টাকা  

(প্রঃ াঃ) 

 

১০৩৮৫.২

৯ 

 

  

১৪৩২০.৫০ 

 

১৩১৪২.০৬  

 

োনুোযী 

২০১২ 

য়ত 

বডয়ম্বয ২০১৪  

োনুোযী ২০১২ 

য়ত 

জুন ২০১৭ 

োনুোযী ২০১২ 

য়ত 

জুন ২০১৭ 

২৭৫৬.৭৭ 

২৬% 

৩ ফছয 

 (১৫০%)  

* প্রকৃত ব্যে মূর প্রকে ব্যয়েয য়ক্ষা ২৭৫৬.৭৭ রক্ষ টাকা বৃবি সয়েয়ছ।  

৬.০ প্রকয়েয বফববন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদত্ত তয়েয বববত্তয়ত):    

                (ব্যে রক্ষ টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

 

বফববন্ন ংয়গয নাভ বযকবেত রক্ষুভাো  

(বডবব নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ থক  ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. Preparation of tender, 

Purchase of stationeries etc. 

For immigration & Passport 

Dept. 

১০.০০ Lum sum ১০.০০ Lum sum 

২. Preparation of structural 

design and drawing, tender 

purchase of stationeries etc. 

For PWD 

৯.০০ Lum sum ৯.০০ Lum sum 

৩. Preparation of Architectural 

drawing and printing, 

purchase of stationary etc. For 

Dept. of Architecture  

৯.০০ Lum sum ৯.০০ Lum sum 

৪. Honorarium ৭.০০ Lum sum ৪.৪২ Lum sum 

৫. Advertisement in news paper  ২০.০০ Lum sum ১৮.৬৯ Lum sum 

৬. Testing of material & soil ২২.৮৯ Lum sum ১৮.০৮ Lum sum 

৭ Fuel and Lubricants for ২.০০ Lum sum ১.০০ Lum sum 
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ক্রঃ 

নং 

 

বফববন্ন ংয়গয নাভ বযকবেত রক্ষুভাো  

(বডবব নুমােী) 

 প্রকৃত ফাস্তফােন 

অবথ থক  ফাস্তফ অবথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

inspection vehicle of DIP & 

PWD  

৮ Repair & Maintenance of 

Vehicles of DIP & PWD 
৩.০০ Lum sum ৩.০০ Lum sum 

৯ PD’s Office expenditure  ৪১.৯৭ Lum sum ৩৭.৭৩ Lum sum 

১০ PD’s Salary ৭০.৪০ ১ ৪৭.০৪ ১ 

১১. PD’s office staff salary ২২.৫২ ৩ ১৬.৩৫ ২ 

১২ Site development ১৬১.৬০ ১০০৫৬০.০০ ১২২.৮৫ ১০০৫৬০.০০ 

১৩ Construction of passport 

office building 
৬২১৫.৭৫ ১৮৬৭৯ ৬০৫৩.৩৫৮ ১৮৬৭৯.১৭ 

১৪. External Water Supply ৪১৭.৩১ ১৯ Centre ৩৬৭.৩৭১ ১৯ Centre 

১৫. Other Infrastructure ১১২৮.৫৮ 

 

Lum sum ৯৭৪.৪২৪ 

 

Lum sum 

১৬. External  Electrification 

(including Lift for Uttra & 

Jatrabari) 

৯৩৫.৩৪ ১৯ Centre ৮০৪.২৫৮ ১৯ Centre 

১৭. LAN connection  ১৪৭.১০ ১৯ Centre ১১১.৮৯ ১৯ Centre 

১৮ Firefighting equipment ২৭.৫০ ১৯ Centre ১৬.১০ ১৯ Centre 

১৯ Furniture  ২১৭.০৯ ২২৬৪ ২১৭.০৪ ২২৬৪ 

২০ Computer and accessories ১৯.০০ ১৯ ১৮.৯৬ ১৯ 

২১ Camera (CCTV) ৩৭.৬৬ ১৯ Centre ১০.৮৩ ১৯ Centre 

২২ Office equipment ৫৩.৬০ ১৫৪ ৫৩.৬০ ১৫৪ 

২৩ Rain water harvesting ৩.০০ ১৯ Centre  ১৯ Centre 

২৪ Solar Panel ৭৯.০০ ১৯ Centre ৩৮.৬১ ১৯ Centre 

২৫ Land acquisition  ৪২৬০.৭৫ ৫.৯৪ ৪১৭৮.৪৫৫ ৫.৯৪ 

 Sub- Total ১৩৯২১.০৬  ১৩১৪২.০৬  

 Physical Contingency ১৯৯.৭২    

 Price contingency ১৯৯.৭২    

 Total project Cost ১৪৩২০.৫০  ১৩১৪২.০৬  

 
 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফক্ষণঃ 

৭.১ টভূবভঃ  

ফবযাগভন ও ায়াট থ বধদপ্তয যকায়যয একটি গুরুত্বপূণ থ প্রবতষ্ঠান। প্রবত ফছয উয়েখয়মাগ্য ংখ্যক সরাক বক্ষা, 

বর্বকৎা, ম থটন এফং কভ থংস্থায়নয উয়েে বফয়দ গভন কয়য থায়ক। ঢাকাস্থ প্রধান কাম থারয়ে ফবস্থত অঞ্চবরক 

ায়াট থ বপয় ায়াট থ আসুু ও নফােয়নয েন্য প্রর্ন্ড র্া বফযাে কয়য। প্রধান কাম থারয়েয কায়েয র্া কভায়নায েন্য 

৩৪ টি ঞ্চবরক ায়াট থ বপ বফন বনভ থায়ণয বিান্ত যকায গ্রণ কয়যয়ছ। প্রথভ ম থায়ে ০৪ টি অঞ্চবরক ায়াট থ 

বপ বফয়নয বনভ থাণ কাে ভাপ্ত য়েয়ছ। ২ে ম থায়ে ১১ টি অঞ্চবরক ায়াট থ বপ বফন বনভ থায়ণয কাে জুন, ২০১৪ 

য়ন সল য়েয়ছ। ফবি ১৯ অঞ্চবরক ায়ট থ বপ বনভ থায়ণয রয়ক্ষু অয়রার্ু প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 
 

৭.২ প্রকয়েয উয়েে বছর বনম্নরুঃ 

 

(১) েনাধাযণয়ক ায়াট থ ংক্রান্ত বফলয়ে সফা প্রদান ে কযা এফং 
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(২) বনযাদ এফং সভবন বযয়ডফর ায়াট থ সুবফধা প্রদায়নয রয়ক্ষু ১৯ সেরাে বফন সবৌত সুবফধাবদ সৃবি। 
 

৭.৩     প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

অয়রার্ু প্রকেটি ১০৩৮৫ .০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে োনুোযী, ২০১২ সথয়ক বডয়ম্বয, ২০১৪ সভোয়দ ফাস্তফােয়নয রয়ক্ষু 

গত ০৩/০১/২০১২ তাবযয়খ একয়নক কর্তথক নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত প্রকয়েয ১ভ ংয়াবধত বডবব গত  ০৫/০৮/২০১৪ 

তাবযয়খ  ১৪৬৭৫ .৫৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত ব্যয়ে োনুোযী, ২০১২ সথয়ক বডয়ম্বয, ২০১৬ সভোয়দ ফাস্তফােয়নয েন্য একয়নক 

কর্তথক নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত প্রকয়েয ২ে ংয়াবধত বডবব গত  ১২/১১/২০১৫ তাবযয়খ ১৪৩২০.৫০ রক্ষ টাকা প্রাক্কবরত 

ব্যয়ে োনুোযী, ২০১২ সথয়ক জুন, ২০১৭ সভোয়দ ফাস্তফােয়নয েন্য ভাননীে বযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক নুয়ভাবদত ে। 

৭.৪   প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ 

 

 ভূবভ বধগ্রণ ও উন্নেন,  

 বপ বফন বনভ থাণ 

 ফাউন্ডাযী ওোর 

 অফাফে এফং 

 আয়রকিবনক মন্ত্রাবত ক্রে 

 ফবঃাবন যফযা 

 ফবঃবফদ্যুতােন 

 

 

৭.৫ প্রকে বযর্ারক ম্পবকথত তেঃ  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয অওতাে কাযা বধদপ্তয কর্তথক প্রকেটি ফাস্তফাবেত য়েয়ছ। বনয়ম্ন ফবণ থত কভ থকতথাবৃি প্রকয়েয প্রকে 

বযর্ারয়কয দাবেত্ব ারন কয়যনঃ  

 

ক্র. নং কভ থকতথায নাভ ও দফী কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 

০১ েনাফ সভাঃ অবতকুর ক 

যুগ্ম বর্ফ 

১৬/০২/২০১২ সল ম থন্ত খন্ডকারীন 

 

৭.৬  প্রকয়েয অবথ থক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ  

প্রকেটিয ফ থয়ল ংয়াবধত (২ে ংয়াধন) নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে ১৪৩২০.৫০ রক্ষ টাকা। ভন্ত্রণারে সথয়ক প্রাপ্ত ভাবপ্ত 

প্রবতয়ফদন য়ত সদখা মাে সম, প্রকেটিয জুন ২০১৭ ম থন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ থক গ্রগবত সভাট ১৩১৪২.০৬ রক্ষ টাকা (৯১.৭৭%) । 
প্রকেটিয নুকূয়র ২০১১-১২ য়ত ২০১৬-২০১৭ ফছয ম থন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল থক উন্নেন কভ থসূর্ীয অওতাে ফযাে, ফমুবক্ত 

ও ব্যে বনয়ম্ন সদখায়না রঃ  

                                                                                                                             (রক্ষ টাকাে) 

  

  

  

  

অবথ থক 

ফৎয 

ংয়াবধত এবডব ফযাে ফমুক্ত ব্যে 

সভাট টাকা বেওবফ  বএ টাকা সভাট 

টাকা 

বেওবফ  বএ 

২০১১-১২ ১০০.০০ ১০০.০০   ৯৯.৭৭ ৯৯.৭৭  

২০১২-১৩ ১১০০.০০ ১১০০.০০   ১১০০.০০ ১১০০.০০  

২০১৩-১৪ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০   ১৭৯৭.৬৩ ১৭৯৭.৬৩  

২০১৪-১৫ ৪৯৮৬.০০ ৪৯৮৬.০০   ৪৯৮৫.৯২

৫ 

৪৯৮৫.৯২

৫ 

 

২০১৫-১৬ ৩৯৭৫.০০ ৩৯৭৫.০০   ৩৯৭১.১৫

১ 

৩৯৭১.১৫

১ 

 

২০১৬-১৭ ১২০০.০০ ১২০০.০০   ১৮৮৭.৫৯ ১৮৮৭.৫৯  

সভাট ১৩১৬১.০০ ১৩১৬১.০০   ১৩১৪২.০৬ ১৩১৪২.০৬  
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৮.০     প্রকে বযদ থনঃ  

 

কক্সফাোযঃ 

৮.১ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয সুযক্ষা সফা বফবাগ কর্তথক ফাস্তফাবেত “১৯ অঞ্চবরক ায়াট থ  বপ বনভ থাণ (২ে ংয়াবধত)” ীল থক 

প্রকয়েয অওতাে বনবভ থত কক্সফাোয ায়াট থ বপ গত ০৬/১২/২০১৭ তাবযয়খ বযদ থন কযা ে। বযদ থনকায়র ংবিি 

বনফ থাী প্রয়কৌরী, প্রাক্তন প্রকে বযর্ারক এফং ন্যান্য ব্যাবক্তফগ থ উবস্থত বছয়রন। প্রকয়েয অওতাে  ভূবভ বধগ্রণ ও 

উন্নেন, বপ বফন বনভ থাণ, ফাউন্ডাযী ওোর  বনভ থাণ, ফবঃাবন যফযা, ফবঃবফদ্যুতােন,  অফাফে এফং আয়রকিবনক 

মন্ত্রাবত ক্রে আতুাবদ কাম থক্রভ ম্পাদন কযা য়েয়ছ। কক্সফাোয ায়াট থ বপয়য বফনটি প্রকে সল ওোয ায়থ ায়থআ  

ায়াট থ বধদপ্তয়যয বনকট স্তান্তয কযা ে। বফনটিয ছায়দ রার টাআর স্থান কযা য়েয়ছ। উক্ত টাআর মূ এফং ববড়য 

টাআর ফ থদা বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখায েন্য যাভ থ প্রদান কযা ে। বফনটিয়ত সম কাঠ ব্যফায কযা য়েয়ছ তা ফাবুকবায়ফ 

ভান ম্পন্ন ফয়র ভয়ন ে।  বফনটিয ফাআয়যয বদয়ক প্লাস্টায এয বপবনবং বায়রাবায়ফ কযা েবন ভয়ভ থ বযদ থনকায়র প্রবতেভান 

য়েয়ছ। বফনটিয়ত প্রবতবদন ংখ্য সফা গ্রীতা মাতাোত কয়যন বফধাে বপ ভে ও বপ ভে সল ওোয য বফনটি 

বনেবভত বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখায েন্য যাভ থ প্রদান কযা ে।  
 

র্ট্টগ্রাভঃ 

৮.২    স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয সুযক্ষা সফা বফবাগ কর্তথক ফাস্তফাবেত কক্সফােয সেরায “১৯ অঞ্চবরক ায়াট থ  বপ বনভ থাণ (২ে 

ংয়াবধত)” ীল থক প্রকয়েয অওতাে বনবভ থত র্ট্টগ্রাভ ায়াট থ বপ গত ০৭/১২/২০১৭ তাবযয়খ বযদ থন কযা ে। 

বযদ থনকায়র ংবিি বনফ থাী প্রয়কৌরী, প্রাক্তন প্রকে বযর্ারক এফং ন্যান্য ব্যাবক্তফগ থ উবস্থত বছয়রন। প্রকয়েয অওতাে  

ভূবভ বধগ্রণ ও উন্নেন, বপ বফন বনভ থাণ, ফাউন্ডাযী ওোর বনভ থাণ, ফবঃাবন যফযা, ফবঃবফদ্যুতােন,  অফাফে এফং 

আয়রকিবনক মন্ত্রাবত ক্রে আতুাবদ কাম থক্রভ ম্পাদন কযা য়েয়ছ।  র্ট্টগ্রাভ ায়াট থ বপয়য ৪ তরা বফনটি  সয়েম্বয ২০১৬ 

ভায়  ায়াট থ বধদপ্তয়যয বনকট স্তান্তয কযা ে।  বফনটিয়ত সম বফদ্যুবতক বপটিং ব্যফায কযা য়েয়ছ তা ভান ম্পন্ন নে 

এফং   উক্ত বপটিং ঠিকবায়ফ স্থান কযা েবন। বফনটিয ফাআয়যয বদয়ক ওয়েদাযয়কাট ব্যফায কযা য়েয়ছ।   ছায়দ রার 

টাআর স্থান কযা য়েয়ছ। উক্ত টাআর মূ এফং ববড়য টাআর ফ থদা বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখায েন্য যাভ থ প্রদান কযা ে। 
বফনটিয়ত বববনোড থ বেনড কাঠ ব্যফায কযা য়েয়ছ তা ফাবুকবায়ফ ভান ম্পন্ন ফয়র ভয়ন ে। বফনটিয়ত প্রবতবদন ংখ্য 

দ থনাথী বযদ থন কয়য বফধাে বপ ভয়ে ও বপ ভয়েয য বফনটি বনেবভত বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখায েন্য যাভ থ 

প্রদান কযা ে। বফনটিয র্াযায় ব্যফহৃত োেগাে অযফবযকারর্ায কযা য়েয়ছ। াভয়নয ীত সভৌসুয়ভ সভৌসুভী ফুয়রয গাছ 

রাগায়নায েন্য যাভ থ প্রদান কযা ে।  
 

মুবন্সগঞ্জঃ 

৮.৩    স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয সুযক্ষা সফা বফবাগ কর্তথক ফাস্তফাবেত কক্সফােয সেরায “১৯ অঞ্চবরক ায়াট থ  বপ বনভ থাণ 

(২ে ংয়াবধত)” ীল থক প্রকয়েয অওতাে বনবভ থত মুবন্সগঞ্জ ায়াট থ বপ গত ০৮/১২/২০১৭ তাবযয়খ বযদ থন কযা ে। 

বযদ থনকায়র ংবিি বনফ থাী প্রয়কৌরী, প্রাক্তন প্রকে বযর্ারক এফং ন্যান্য ব্যাবক্তফগ থ উবস্থত বছয়রন। প্রকয়েয অওতাে  

ভূবভ বধগ্রণ ও উন্নেন, বপ বফন বনভ থাণ, ফাউন্ডাযী ওোর  বনভ থাণ, ফবঃাবন যফযা, ফবঃবফদ্যুতােন,  অফাফে এফং 

আয়রকিবনক মন্ত্রাবত ক্রে আতুাবদ কাম থক্রভ ম্পাদন কযা য়েয়ছ। মুবন্সগঞ্জ ায়াট থ বপয়য বফনটি প্রকে ভাবপ্তয য 

ায়াট থ বধদপ্তয়যয বনকট স্তান্তয কযা ে। বফনটিয ফাআয়যয বদয়ক ওয়েদাযয়কাট ব্যফায কযা য়েয়ছ। বযদ থনকায়র 

বফয়নয সভয়ঝয়ত স্থাবত টাআর বযচ্ছন্ন বছর। উক্ত টাআর মূ এফং ববড়য টাআর ফ থদা বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখায েন্য 

যাভ থ প্রদান কযা ে। বফনটিয়ত প্রবতবদন ংখ্য দ থনাথী বযদ থন কয়য বফধাে বপ ভয়েয য বফনটি বনেবভত 

বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখায েন্য বনয়দ থনা প্রদান কযা ে। বফনটিয র্াযায় ব্যফহৃত োেগাে অযফবযকারর্ায কযা য়েয়ছ। 
াভয়নয ীত সভৌসুয়ভ সভৌসুভী ফুয়রয গাছ রাগায়নায েন্য যাভ থ প্রদান কযা ে। বফয়নয অয়ায়য এরাকা বযচ্ছন্ন 

থাকাে বযচ্ছন্ন যাখায েন্য যাভ থ প্রদান কযা ে। 
 

সভৌরবীফাোয 

৮.৪    স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়েয সুযক্ষা সফা বফবাগ কর্তথক ফাস্তফাবেত বয়রট সেরায “১৯ অঞ্চবরক ায়াট থ  বপ বনভ থাণ (২ে 

ংয়াবধত)” ীল থক প্রকয়েয অওতাে বনবভ থত সভৌরবীফাোয ায়াট থ বপ গত ২৩/১২/২০১৭ তাবযয়খ বযদ থন কযা ে। 

বযদ থনকায়র ংবিি উ-বফবাগীে প্রয়কৌরী, সভৌরবীফাোয ায়াট থ বপয়য কাযী বযর্ারক এফং ন্যান্য ব্যাবক্তফগ থ 
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উবস্থত বছয়রন। সভৌরবীফাোয ায়াট থ বপয়য বফনটি প্রকে ভাবপ্তয য ায়াট থ বধদপ্তয়যয বনকট স্তান্তয কযা ে। 
বফনটিয ছায়দ বযষ্কায বযচ্ছন্নতায বায়ফ াবন েয়ভ থাকয়ত সদখা সগয়ছ। বফনটিয ফাআয়যয বদয়ক ঝুর/ ভেরা যয়েয়ছ। 

বফয়নয ফাআয়যয বদক বযচ্ছন্ন থাকাে বযচ্ছন্ন যাখায েন্য যাভ থ প্রদান কযা ে। 
 

৯. ক্রে  ংক্রান্ত তোবদঃ  অয়রার্ু প্রকয়েয ভােয়ভ সম কর বনভ থাণকাে/ভারাভার ক্রে কযা য়েয়ছ তা ববঅয নুায়য  

প্রবক্রোকযণ ও গঠিত দযে মূল্যােন কবভটি মথামথ কর্তথয়ক্ষয নুয়ভাদন ও সুাবযক্রয়ভ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ। দযে 

মূল্যােন কবভটিয়ত বফবাগ/ংস্থা ফবভূ থত ন্যান্য বফবাগ/ংস্থায ২ (দ্যআ) েন দস্য বনেভানুোেী ন্তথভূক্ত কযা য়েয়ছ।     

 
 

 

১০. বডট বনস্পবত্ত ংক্রান্ত তোবদঃ 

প্রকয়েয সপ্রবযত ববঅয এয নুয়চ্ছদ-এপ ভবনটবযং এন্ড বডটিং এয ২.১ নং নুয়চ্ছয়দ প্রকয়েয কাম থক্রয়ভয উয উথ্থাবত 

বডট অবত্ত ২০১৪-১৫ থ থফছয ম থন্ত বনষ্পবত্ত কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ উয়েখ কযা য়েয়ছ। ২০১৫-১৬ এফং ২০১৬-১৭ থ থফছয়যয 

বডট বযর্ারনায সকান তে উয়েখ কযা েবন। ফ থয়ল ফছয়যয বডট  বযর্ারনা কযায ব্যফস্থা সনো প্রয়োেন।  

 

১১. প্রকয়েয ???????? ???????? ও েথনঃ  

বযকবেত উয়েে েথন 

েনাধাযয়ণয ায়াট থ ংক্রান্ত বফলয়ে সফা প্রদান ে কযা 

এফং বনযাদ এফং সভবন বযয়ডফর ায়াট থ সুবফধা প্রদায়নয 

রয়ক্ষু ১৯ সেরাে বফন সবৌত সুবফধাবদ সৃবি। 

েনাধাযণয়ক ায়াট থ ংক্রান্ত বফলয়ে সফা প্রদান 

ে কযা এফং বনযাদ এফং সভবন বযয়ডফর 

ায়াট থ সুবফধা প্রদায়নয রয়ক্ষু ১৯ সেরাে বফন 

সবৌত সুবফধাবদ সৃবি কযা য়েয়ছ।  
 

  

??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ???????.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???  ???????? ???   

১৩. ভস্যাঃ  

 

 কক্সফাোযঃ 

১৩.১ বফয়নয  টাআরমূ এফং ববড়য টাআর বযচ্ছন্ন ফস্থাে সদখা সগয়ছ। 
১৩.২ বফনটিয ফাআয়যয বদয়ক প্লাস্টায এয বপবনবং বায়রাবায়ফ কযা েবন।  
   

র্ট্টগ্রাভ 

১৩.৩ বফনটিয়ত সম বফদ্যুবতক বপটিং ব্যফায কযা য়েয়ছ তা ভান ম্পন্ন নে এফং ঠিকবায়ফ স্থান কযা েবন। 
১৩.৪ বফনটিয ছায়দ স্থাবত রার টাআর এফং ববড়য টাআর বযচ্ছন্ন যয়েয়ছ। 
 

মুবন্সগঞ্জ 

১৩.৫ বফয়নয  টাআরমূ এফং ববড়য টাআর বযচ্ছন্ন যয়েয়ছ। 
 

সভৌরবীফাোয 

১৩.৬ বফয়নয  ছায়দ াবন েয়ভ থায়ক। 
১৩.৭ বফয়নয ফাআয়যয বদয়ক ঝুর/ ভেরা যয়েয়ছ। 
 

১৪.০ সুাবয/ভতাভতঃ 

  

১৪.১ কক্সফাোয ায়াট থ বফয়নয টাআর মূ এফং ববড়য টাআর ফ থদা বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখয়ত য়ফ। 
১৪.২ কক্সফাোয ায়াট থ বফনটিয ফাআয়যয বদয়ক প্লাস্টায এয বপবনবং এয কাে বায়রাবায়ফ কযয়ত য়ফ।  
১৪.৩ র্ট্টগ্রাভ ায়াট থ বফনটিয়ত ভান ম্পন্ন বফদ্যুবতক বপটিং ব্যফায কযয়ত য়ফ এফং ঠিকবায়ফ স্থান কযয়ত য়ফ।  
১৪.৪ র্ট্টগ্রাভ ায়াট থ বফয়নয টাআর মূ এফং ববড়য টাআর ফ থদা বযস্কায  বযচ্ছন্ন যাখয়ত য়ফ। 
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১৪.৫ কর ায়াট থ বফয়নয টাআর মূ, বফয়নয অয়ায়য এরাকা ফ থদা বযস্কায বযচ্ছন্ন যাখয়ত য়ফ। 
১৪.৬ সভৌরবীফাোয ায়াট থ বফয়নয ছায়দয াবন াযয়নয ব্যফস্থা কযয়ত য়ফ। 
১৪.৭ সভৌরবীফাোয ায়াট থ বপয়য ফাআয়যয বদয়কয ভেরা বযষ্কায কযয়ত য়ফ। 
১৪.৮ প্রকয়েয ২০১৫-১৬ এফং ২০১৬-১৭ থ থফছয়যয বডট বযর্ারনায েন্য প্রয়োেনীে উয়যগ গ্রণ কয়য বডট ভাপ্ত 

কযায ভােয়ভ ারনাগাদ ফস্থা অআএভআ বফবাগয়ক ফবত কযয়ত য়ফ। 

 

১৫। প্রবতয়ফদয়নয নুয়চ্ছদ নং ১৪.১ য়ত ১৪.৮ ম থন্ত সুাবযয়য বফলয়ে প্রয়োেনীে দয়ক্ষ গ্রণপূফ থক অগাভী ০১ (এক) 

ভায়য ভয়ে অআএভআবডয়ক ফবত কযয়ত য়ফ।     
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ঘূবণ থঝড় বডয়য ক্ষবতগ্রস্ত ফযগুনা, টুোখারী, ঝারকাঠি ও ফবযার কাযাগায পুনঃবনভ থাণ (২ে ংয়াবধত) 

ীল থক প্রকয়েয ভাপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন 

ভাপ্ত: জুন, ২০১৭ 

 
 

প্রাক্কলরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

 

লযকলিত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

লতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কলরত 

ব্যয়য়য %)  

 

লতক্রান্ত  ভয়  

(মূর 

ফাস্তফায়নকায়রয 

%)  

 

মূর ফ বয়ল 

ংয়ালধত 

মূর ফ বয়ল 

ংয়ালধত মভাট 

টাকা  

 মভাট 

টাকা  

 

২৩৯৭ .১১  

২৩৯৭ .১১  

 

৩১২২ .৪৯  

৩১২২ .৪৯  

 

৩০৪৫ .৬৩  

৩০৪৫ .৬৩  

 

০১ .০৩.২০১১  

য়ত 

৩০ .০৬.২০১৩  

০১ .০৩.২০১১  

য়ত 

৩০ .০৬.২০ ১৭ 

০১ .০৩.২০১১  

য়ত 

৩০ .০৬.২০১৭  

৬৪৮ .৫২  

২৭ .০৪ % 

৪ ফছয 

 ( ১৭৭ .৭৭%)  

 *প্রকৃত ব্যয় মূর প্রকি ব্যয়য় য়ক্ষা ৬৪৮ .৫২  রক্ষ টাকা বৃলি ময়য়য়ছ। 

০ .৬ প্রকয়িয লফলবন্ন য়েয ফাস্তাফয়ন (প্রকয়িয ভালি প্রলতয়ফদন (ললঅয)  এ প্রদত্ত তয়েয লবলত্তয়ত  

(রক্ষ টাকায়)  
Item of work 

(as per pp) 
 Target (as per pp) Actual Progress Reasons 

for 

deviatio

n 

 Unit Financia

l 
Physical 

(Quantit

y) 

Financi

al 
Physical 

(Quantit

y) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Office 

expenditure of 

PD Office 

 12.00 L.S 11 91 -1.00 

Fuel of PWD/ 

PD’s vehicle 

 8.00 L.S 7 87.50 -1.00 

Maintenance 

of PWD/ PD’s 

vehicle 

 6.00 L.S 5 83 -100 

 Honorarium  6.00 L.S 4 67 -2.00 
600 sft staff 

quarter 

sm 344.00 1300 337.00 100% -7 

Warden 

barrack 

sm 362.00 1363.56 379.70 100% +17.7 

Prisons Ward sm 1572.25 6656.56 1551.42 100% -20.83 

০ .১  প্রকয়িয প্রকয়িয নাভ : ঘূলণ বঝড় লডয়য ক্ষলতগ্রস্ত ফযগুনা , টুয়াখারী, ঝারকাঠি  ফলযার কাযাগায 

পুনঃলনভ বাণ (২য় ংয়ালধত) প্রকি 

০ .২  উয়যাগী ভন্ত্রণারয় /লফবাগ  : স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/ সুযক্ষায়ফালফবাগ। 
০ .৩  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কাযা লধদিয এফং গণ পূতব লধদিয। 
০ .৪  প্রকি এরাকা : ফলযার  ,ঝারকাঠি ,ফযগুনা  টুয়াখারী।  

০ .৫  প্রকয়িয ব্যয়  ফাস্তফায়নকার  (রক্ষ টাকায়) 
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Jail Super/ 

Assistant 

Surgeons 

residence 

sm 65.12 111.20 64.85 100% -0.27 

 8ft 

segregation 

wall 

sm 85.12 553.32 86.68 100% +1.56 

Deep Tube 

well 

 44.68 4 Nos 44.68 100% 0.00 

Perimeter wall  156.52 221rm 156.52 100% 0.00 
Walk way  12.00  12.00 100% 0.00 
Toilet with 

water tank 

and water 

supply 

arrangement  

 51.00 L.S 51.00 100% 0.00 

Internal Road  14.00 L.S 14.00 100% 0.00 
Construction 

of sub-station  

building 

 60.00 L.S 60.00 100% 0.00 

Supply and 

Installation of 

transformer, 

sub- station 

equipment’s 

overhead and 

distribution 

line and 

security light 

 154.00 L.S 145.66 100% -8.34 

Contingency 

for PWD 

 30.00 L.S 26.00 87% -4.00 

Furniture  50.00  47.42 100% -2.58 
Solar system 

 

 59.88  43.47 100% -16.41 

Price 

Contingency 

 10.80  0.00  +10.80 

 

৭ .০ াধাযণ ম বয়ফক্ষণঃ 

 

৭.১ টভূলভঃ 

 

২০০৭ ায়রয ১৫ নয়বম্বয বয়াফ ঘূলণ বঝড় ‘লডয ’এয অঘায়ত ফলযার ,ঝারকাঠি ,ফযগুনা ,টুয়াখারী  ভাদাযীপুয 

মজরা কাযাগায়যয ব্যাক ক্ষলত য়। ক্ষলতগ্রস্ত ফকাঠায়ভামূ পুনঃলনভ বায়ণয রয়ক্ষে অয়রাচে প্রকি গ্রন কযা য়। 

 

৭.২ প্রকয়িয উয়েশ্যঃ 

 

প্রকয়িয উয়েশ্য য়রা ফযগুনা  ,টুয়াখারী ,ঝারকাঠি  ফলযার মজরা কাযাগাযগুয়রায়ত ঘূলণ বঝড় লডয়য ক্ষলতগ্রস্ত স্টাপ 

মকায়াট বায , য়ায়ড বন ব্যাযাক  ফলি ব্যাযাক পুনঃলনভ বাণ কযা। 
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৭ .৩ প্রকয়িয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

 

অয়রাচে প্রকি ২৩৯৭ .১১ রক্ষ টাকা প্রাক্কলরত ব্যয়য় ভাচ ব ২০১১ য়ত জুন ২০১৩ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য ০১.০২.২০১১ 

তালযয়খ ভাননীয় লযকিনা ভন্ত্রী কর্তবক নুয়ভালদত য়। প্রকয়িয ১ভ ংয়াধনী ২৬৩৬.৮২ রক্ষ টাকা প্রাক্কলরত ব্যয়য় ভাচ ব 

২০১১ য়ত জুন ২০১৪ মভয়ায়দ  ফাস্তফায়য়নয জন্য  ভাননীয় স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী কর্তবক নুয়ভালদত য়। যফতীয়ত ৩১২২ .৪৯ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কলরত ব্যয়য় জুন ২০১৭ ম বন্ত মভয়ায়দ প্রকয়িয ২য় ংয়ালধত নুয়ভালদত য়।  

 

৭ .৫ প্রকি লযচারক ম্পলকবত তেঃ 

 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়য়য অতায় কাযা লধদিয কর্তবক প্রকিটি ফাস্তফালয়ত য়য়য়ছ। লনয়ে ফলণ বত কভ বকতবাবৃি প্রকয়িয ফাস্তফায়ন 

মভয়াদকায়র  প্রকি লযচারক লয়য়ফ দালয়ত্ব ারন কয়যনঃ  

 
ক্র  .নং  কভ বকতবায নাভ  দফী কাম বকার ভন্তব্য 

শুরু ম বন্ত 
০১ জনাফ মভাঃ কাভার অতাায 

মায়ন (উ- প্রধান) 
০১ /০৩/২০১১  ১৫ /১০/২০১৫  খন্ডকারীন 

০২ জনাফ মভাঃ াভীভ খান  (উ-

প্রধান) 

১৬ /১০/২০১৫  ৩০ /০৬/২০১৭  খন্ডকারীন 

 

 

৮.০  প্রকি লযদ বনঃ 

 

গত ২৭ -০৯-২০১৮ লিষ্টাব্দ তালযয়খ অআএভআ লফবায়গয লযফীক্ষণ  মূল্যায়ন মক্টয -০৫ এয কাযী লযচারক  ,জনাফ 

মভাাম্মদ তায়যক ারাদায কর্তবক প্রকয়িয ফলযার  ঝারকাঠি ংয়য ফাস্তাফালয়ত কাজ য়যজলভয়ন লযদ বন কয়যন। 

লযদ বনকায়র ফলযার  ঝারকাঠি গণপূতব লফবায়গয লনফ বাী প্রয়কৌরী  ,উ-লফবাগীয় প্রয়কৌরী ,কাযী প্রয়কৌরী  

কাযা কর্তবয়ক্ষয ংলিষ্ট কভ বকতবাবৃি উলস্থত লছয়রন। 

 

ফলযারঃ 

 

ফলন বত প্রকয়িয অতায় ফলযার মকন্দ্রীয় কাযাগায়যয ২টি ফলি ব্যাযাক লযদ বন কযা য়। তন্ময়ে ১টি ৩তরা লফলষ্ট 

ন্যটি ৪ তরা লফলষ্ট বফন। লযদ বনকায়র মদখা মায় মম  ,৪ তরা বফয়নয ছায়দ যাখা ালনয ট্াংক মথয়ক ালন বাযয়রাড 

য়য় লনয়চ ড়য়ছ। এত কয়য বফয়নয লনয়চয ং ললির য়য় অয়ছ  ;মা মথয়ক যফতীয়ত মদয়ার  মভয়ঝ ডোভ য়ায 

ম্ভাফনা যয়য়য়ছ। ৩ তরা ফলি ব্যাযায়কয নীচ তরায় প্রয়ফ কযয়তআ মদয়ায়র লফলক্ষিবায়ফ চুনকাভ খয় ড়া ফস্থায় মদখা 

মগয়ছ। উয়েখ্যPrisons Wardsএআ বফয়নয লনভ বাণ কাজ  চুলি নুমায়ী ৩০ মভ ২০১৬ ায়র ম্পয়ন্নায  লফলয়য়  

ললঅয এ উয়েখ থাকয়র তা  প্রকৃতয়ক্ষ ম্পন্ন য়য়য়ছ ৩১ মভ ২০১৭ ায়র । বফনটি লনলভ বত ফায য়য যাফলধ ম বন্ত 

এয কাম বক্রভ চালু কযা য়লন। থচ প্রকি ২০০৭ ায়র ঘূলণ বঝড় বফনমূ লডয়য ক্ষলতগ্রস্ত য়ায় উলেলখত বফনমূ 

লনভ বায়ণয উয়েয়শ্য জরুযী লবলত্তয়ত  প্রকিটি  গৃীত য়য়লছর। লকন্তু লযদ বনকায়র বফন ব্যফহৃত এ কর বফয়নয 

প্রয়য়াজনীয়তা /গুরুত্ব কতটুকু লছর ম লফলয়য় প্রশ্ন মথয়ক মায়। এ লফলয়য় ংলিষ্টয়দয লজজ্ঞাা কযা য়র তায়দয মথয়ক জানা 

মায় মম  ,খুফ শ্রীঘ্রআ এ বফনটিয কাম বক্রভ শুরু কযা য়ফ।লকন্তু কয়ফ নাগাদ এটি চালু য়ফ তা সুলনলদ বষ্টবায়ফ লনলিত য়া মায় 

না। বফয়নয লবতয়য লগয়য় মদখা মায় মম  ,ডান ায়ববয ময়রয মছয়নয মদয়ায়রয গাঁ মবজা ,যঙ খয় ড়য়ছ এফং মরানা ধযা  

। এছাড়া মরটিয বেন্তয়যপুয়যায়না মভলন মযয়খ মদয়া য়য়য়ছ । লয বনকায়র মদখা মায় মম  ,বফনটি ব্যফায কাম বক্রভ শুরু 
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কযা না য়র আয়রকলিলটি  ন্যান্য আউটিলরটিয ংয়মাগ যয়য়য়ছ। এ কর কাযয়ন যকালয মকালাগায মথয়ক খযচ 

গুনয়ত য়ি।  

 

ছলফঃ ফলযার ফলি বফয়নয  লবতয়যয 

মনানা ধযা   ডোভ মদয়ায়রয একাং 

 

ছলফঃ ফলযার ফলি বফয়নয লবতয়যয 

মনানা ধযা   ডোভ মদয়ায়রয  

একাং 

 
ছলফঃ ফলযার ফলি বফয়নয প্রয়ফ 

য়থয মদয়ায়র শ্যারা ধযায 

একাংয়য ছলফ। 
 

য ৪ তরা বফনটি লযদ বনকায়র বফনটিয ৩ তরা ম বন্ত কয়য়লদ শূন্য মদখা মগয়ছ। ৪থ ব তরায় ৭০ জনা পাঁলয 

অাভী যাখা য়য়য়ছ। মফ লকছু ললড়য ধায়য Edge গুয়রা মবয়ে মগয়ছ। এয়ত কয়য কায়জয ভান  কায়জয ভয় 

ভলনটলযং ঠিকবায়ফ য়লন ভয়ভ ব প্রতীয়ভান য়না।  ফলযার গণপূতব লফবাগ য়ত বফন লনভ বায়ণয  Architectural 

drawing ায়া মগয়র Structural Design ায়া  য়না।  এ লফলয়য় ংলিষ্টযা মকান সুস্পষ্ট ব্যাখা 

লদয়ত ায়য লন। 

 

ছলফঃ ফলযায়রয ফলি বফয়নয 

ল৬লড়য ধায়য edge এয 

বাো দৃয়শ্যয ছলফ। 

 

ঝারকাঠিঃ 

 

ফলণ বত প্রকয়িয এ ংয় লনলভ বত ফলি ব্যাযাক ২টিয ভাঝখায়ন মলযলভটায মদখা মগর। এ লফলয়য় লজজ্ঞাা কযা য়র 

লনফ বাী প্রয়কৌরী  ,গণপূতব লফবাগ ফলযার য়ত জানা মায় মম  ,প্রথভ নকায়ত মলযলভটায়যয লবতয়য ফলি ব্যাযাক ২টি 

থাকায প্রলবন যাখা য়র যফতীয়ত ংয়ালধত নুয়ভালদত নকায় এয ংস্থান লছর না। নুয়ভালদত নকায লফলয়য় 

লজজ্ঞাা কযা য়র তাযা তা মদখায়ত ায়যন লন। এছাড়া বফন ২টিয মকান Architectural Drawing এফং 

Structural Designলনফ বাী  প্রয়কৌরীয  দিয়য  মনআ  ফয়র  জানান।লযদ বনকায়র মলযলভটায়যয লবতয়যয ফলি 

ব্যাযায়কয বফয়নয মদয়ায়র মরানা  যং খয় ড়া ফস্থায় মদখা মগয়ছ। এ ফস্থায় বফন ২টিয একটি শূন্য ফস্থায় য়ড় 

থাকয়ত মদখা মগয়ছ। লযদ বনকার ম বন্ত বফনটিয কাম বক্রভ চালু য়লন । যলদয়ক মলযলভটায়যয ফালয়যয ফলি 

ব্যাযাকটিয়ত কাযাগায়যয ফলি না মযয়খ  স্টাপ থায়ক ফয়র জানা মগর। মলযলভটায়যয লবতয়যযফলি ব্যাযায়কয াভয়নয 
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walk way ায়ববয walk wayমথয়ক উঁচু য়ায় লিঁচু ংয় ালন জয়ভ থায়ক। এয়ত কয়য যাস্তা চরাচয়রয 

নুয়ায়মাগী য়য় উঠয়ছ। 

০৯. ০ প্রকয়িয উয়েশ্য  জবনঃ 

লযকলিত উয়েশ্য জবন 

ফযগুনা  ,টুয়াখারী ,ঝারকাঠি  ফলযার ,মজরা 

কাযাগাযগুয়রায়ত ঘূলণ বঝড় লডয়য ক্ষলতগ্রস্ত স্টাপ মকায়াট বায ,

য়ায়ড বন ব্যাযাক  ফলি ব্যাযাক পুনঃলনভ বাণ কযা। 

ফযগুনা  ,টুয়াখারী ,ঝারকাঠি  ফলযার মজরা 

কাযাগাযগুয়রায়ত ঘূলণ বঝড় লডয়য ক্ষলতগ্রস্ত স্টাপ 

মকায়াট বায ,য়ায়ড বন ব্যাযাক  ফলি ব্যাযাক 

পুনঃলনভ বাণলনভ বাণকযায়য়য়ছ। 
 

১০ .০ উয়েশ্য পুয়যাপুলয লজবত না য়য় থাকয়র তায কাযণঃ 

 

প্রকয়িয উয়যশ্য লছরফযগুনা  ,টুয়াখারী , ঝারকাঠি  , ফলযার ,মজরা কাযাগাযগুয়রায়ত ঘূলণ বঝড় লডয়য ক্ষলতগ্রস্ত স্টাপ 

মকায়াট বায ,গায়ড বন ব্যাযাক  ফলি ব্যাযাক পুনঃলনভ বাণ  কযা। লকন্তু য়যাক্ষবায়ফ এআ বফন লনভ বাণ কযায থ ব লছর মখায়ন 

স্টাপ  ,য়ায়ড বন  ফলিয়দয থাকায ব্যফস্থায ংস্থান কযা। মময়তু প্রকয়ি য অতায় ঐ কর বফন লনলভ বতয়র 

ফলযার  ঝারকাঠিয়ত ০৪টি  ফলি ব্যাযাক মদয়খ প্রকয়িয উয়েশ্য পুয়যাপুলয লজবত য়য়য়ছ ভয়ভ ব প্রতীয়ভান য় না। 

কাযন উি বফন মূয় কাম বক্রভ পুয়যাপুলয শুরু য়লন। 

১১ .০ লডট ংক্রান্ত তেঃ  

ভন্ত্রণারয় য়ত মপ্রলযত ললঅয নুমায়ী ফলণ বত প্রকয়িয Internal  External লডট ম্পন্ন য়য়য়ছ ভয়ভ ব 

উয়েখ কযা য়য়য়ছ। 

১২ .০ ভস্াঃ 

 

১২ .১  ভন্ত্রণারয় য়ত মপ্রলযত PCR এয ৫ নং নুয়িয়দ  Component Wise Progress (As Per 

Latest Approval DPP)এয ৩  ৫ নং এ উলেলখত Financial Target  Financial 

Actual Progress করাভ ফযাফয মভাট  মমাগপর কযা য়লন। করাভ দুটি পৃথকবায়ফ মমাগ কয়য মা ায়া 

মগর তা য়রা ৩ নং করায়ভ Financial Target- ৩১০৩.৩৭  রক্ষ  টাকা  এফং  ৫  নং  করায়ভ  

Financial Actual Progress-এ ৩০৪৭.৪০ রক্ষ টাকা। মা ফ বয়ল ংয়ালধত নুয়ভালদত প্রকয়িয 

প্রাক্কলরত  ব্যয়    প্রকৃত  ব্যয়য়য  ায়থ  লভর  মনআ।ফ বয়ল  ংয়ালধত  নুয়ভালদত  লডলল’মত  এটা  লছর  মথাক্রয়ভ  

৩১২২.৪৯ রক্ষ টাকা  ৩০৪৫.৬৩ রক্ষ টাকা। 
 

১২.২ ভন্ত্রণারয় য়ত মপ্রলযত ফলণ বত  প্রকয়িয PCR এয ৫ নং নুয়িয়দয ১ নং করায়ভয Prison’s Ward এয 

রক্ষেভাত্রা (লযভান) ৬৬৫৬.৫৬ ফগ বলভটায এয ভয়ে ফাস্তলফক তকযা ায কতটুকু লজবত য়য়য়ছ তা উয়েখ মনআ। 

এজন্য মকান কাযন ব্যাখ্যা কযা মনআ। এয়ত কয়য য়েয ফাস্তলফক জবন ম্পয়কব লনলিত য়া মায়ি না।  

 

১২ .৩ ঠিকাদায়যয ায়থ ম্পালদত চুলি মভাতায়ফক ঝারকাঠি  ফলযার ংয়য Prison’s Ward লনভ বাণ ম্পন্ন 

কযায ভয়ীভা লছর ২৯ জুন ২০১৫ এফং ৩০ মভ ২০১৬ । লকন্তু উি মভয়াদকায়রয ভয়ে বফন লনভ বাণ ম্পন্ন কযয়ত 

। Prison’s Barrack প্রকি মভয়াদকায়রয ভয়ে ম্পন্ন কযয়র ফলযায়র লনলভ বত ২টিয ভয়ে ৪তরা ফলি 

ব্যাযায়কয ৪তরায় ৭০ জন পাঁলয অালভ যাখা অয়ছ। এছাড়া ন্যান্য তরায়ত কয়য়লদ শূন্য ফস্থায় য়ড় যয়য়য়ছ। 
ঝারকাঠিয়ত  লনলভ বত  ২টি  ফলি  ব্যাযায়কয  ১টি কয়য়লদ শূন্য  ফস্থায়    ন্যটি  ফলিয লযফয়তব স্টাপযা  ফফা  

কযয়ছ।পয়র  বফন  গুয়রায লনভ বায়ণয অর  উয়েয়শ্য ব্যত য়ি। এয পয়র বফন    বফন  ম্পলকবত  ন্যান্য  

ভারাভায়রয যক্ষণায়ফক্ষণ ঠিক বায়ফ য়ি না ভয়ভ বপ্র তীয়ভান য়। 
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১৩ .০  অআএভআলড’য ভতাভত  /সুালযঃ  

 

১৩ .১ ফলণ বত প্রকয়িয ঝারকাঠি ংয়য ফলি ব্যাযাক ২টিয ভাঝখায়ন মলযলভটায যাখায লফলয়টি নুয়ভালদত নকা 

নুমায়ী য়য়য়ছ ভয়ভ ব জানায়না য়র ায়াটি বং ডকুয়ভন্ট লনফ বাী প্রয়কৌরীয কাম বারয়  ,ফলযার গণপূতব লফবাগ য়ত 

যফযা কযয়ত ায়যলন। এ লফলয়টি মথামথ কর্তবক্ষ কর্তবক খলতয়য় মদয়খ তায লফলয়য় লরলখত ভতাভত এ লফবাগয়ক 

ফলত কযা মময়ত ায়য;  

 

১৩ .২ অয়রাচে প্রকিটি ২০১৬-১৭ থ ব ফছয়য ভাি য়র প্রকয়িয ললঅয টি ংলষ্ট লফবায়গয ভােয়ভ অআএভআ 

লফবায়গয এ দিয়য ১১ ময়েম্বয ২০১৮ তালযয়খ ায়া মগয়ছ। প্রকি ভালিয ০৩ (লতন) ভায়য ভয়ে 

অআএভআলড’মত ললঅয মপ্রযণ কযায ফােফাধকতা যয়য়য়ছ। এত লফরয়ম্ব ললঅয মপ্রযয়ণয কাযণ ম্পয়কব লরলখত 

ভতাভত এ দিয়য জানায়না মময়ত ায়য;  

 

১৩ .৩ লযদ বয়ন উলেলখত ফলযার  ঝারকাঠি বফয়নয মদয়ার দ্রুত  ক্ষলতগ্রস্ত ফায লফলয়য় গৃীত Corrective 

Measurement ম্পয়কব অআএভআলড ’মক ফলত কযয়ত য়ফ;  

 

১৩ .৪ ফলযার  ঝারকাঠিয়ত লনলভ বত  ৪টি ফলি ব্যাযাক টিয কাম বক্রভ যাফলধ এ লফবায়গ মপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

 

১৩ .৫ ললঅয এয ৫ নং নুয়িয়দ প্রাক্কলরত ব্যয়  প্রকৃত ব্যয় ংঘাত ংগলত  /লভর তদন্ত কয়য মদখয়ত য়ফ। এ 

লফলয়য়  ঠিক লাফ ললঅয এ ন্তভূ বি কয়য অআএভআলড’ মক ফলত কযয়ত য়ফ। 

 

১৩ .৬ নুয়িদ নং ১২.১ য়ত ১২.৫ এয লরলখত ভতাভয়তয জফাফ অগাভী ০১(এক) ভায়য ভয়ে অআএভআলড’মত মপ্রযণ 

কযয়ত য়ফ। 

 

 
অ 
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বফবাগীে য়য (ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ, যাোী, ফবযার ও বয়রট) ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ বধদপ্তয়যয বপ বফন 

বনভ থাণ প্রকয়েয ভাপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ বডয়ম্বয, ২০১৬) 

 

১.০ প্রকয়েয নাভ :   বফবাগীে য়য (ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ, যাোী, ফবযার ও 

বয়রট) ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ বধদপ্তয়যয বপ বফন 

বনভ থাণ 

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/বফবাগ :   স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে 

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা :   ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণবধদপ্তয এফং গণপূতথ   বধদপ্তয  

৪.০ প্রকে এরাকা :   ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ, যাোী, ফবযার ও বয়রট 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ও ব্যেঃ : 

 

                                                                                                                                         (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

সভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ

) 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

বতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যয়েয %) 

 

বতক্রান্ত  ভে  

(মূর 

ফাস্তফােনকায়রয 

%)  

 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াবধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াবধত সভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

সভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

২৭৪৯.৮৯

১ 

২৭৪৯.৮৯ 

 (-) 

 

 

৩৪৯২.৪৩ 

৩৪৯২.৪৩ 

(-) 

 

 

৩৩৪৩.১২ 

৩৩৪৩.১২ 

(-) 

োনুোবয, 

২০১০ 

য়ত 

জুন, ২০১২ 

োনুোবয, 

২০১০ 

য়ত 

বডয়ম্বয, ২০১৬ 

োনুোবয, ২০১০ 

য়ত 

বডয়ম্বয, ২০১৬ 

২১.৫৭% ৪.৫ ফছয 

(২৮০%) 

 ৬.০ প্রকয়েয বফববন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদত্ত তয়েয বববত্তয়ত):     

   (ব্যে রক্ষ টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

 

বফববন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ থয়ল অযবডবব নুায়য) 

একক ফ থয়ল অযবডবব 

নুায়য রক্ষুভাো   

প্রকৃত গ্রগবত  াথ থয়কুয 

কাযণ   

অবথ থক ফাস্তফ 

(বযভান)  অবথ থক (%) ফাস্তফ 

(%) 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1. PD’s Salary  - 46.30 1 46.43 1 (+)New 

pay scale 

2. PD’s staff Salary  -- 3.45 1 -- -- (-) no stuff 

appointed 

3. PD’s office expenditure -- 11.97 1 11.47 1 (-) actual 

expenditur

e 

4. Travel allowance -- 11.26 1 7.68 1 (-) actual 

expenditur



48 

 

e 

5. Preparation of DPP, 

RDPP, printing of 

structural and architectural 

drawing, purchase of 

stationaries of PWD, DOA 

-- 5.00 1 5.00 1  

6. Advertisement -- 4.05 5 2.27 5 (-) actual 

expenditur

e 

7. Hire charge of microbus 

without fuel 

-- 35.29 1 35.18 1 (-) actual 

expenditur

e 

8. Fuel costs for microbus -- 3.86 1 1.65 1 (-) actual 

expenditur

e 

9. Labor wages (MLSS 

salary & allowance by 

outsourcing) 

No. 4.16 1 4.42 1 (+)New 

pay scale 

10. Honorium for TEC, PIC, 

PSC 

-- 3.50 1 3.04 1 (-) actual 

expenditur

e 

11. Soil investigation, testing 

of materials 

Lot 8.0 5 6.25 5 (-) actual 

expenditur

e 

12. Computer No. 3.0 3 3 3  

13. Photocopier No. 6.0 3 6 3  

14. Fax machine No. 0.30 1 0.30 1 -- 

15. Furniture and others Lot 46.69 5 45.98 5 (-) actual 

expenditur

e 

16. Land acquisition -- 350.00 2 350.00 2 As per 

actual cost 

provident 

from DC 

(LAO) 

offices 

through 

administrat

ive order 

from 

ministry of 

land 

17. Site improvement Co

m 

56.19 25335 64.44 25335 -- 

18. Construction of office 

building 

Sq

m 

2177.9

9 

8271 1674.80 8271 Saving 

19. Compound drain Rm 17.73 1137 0.00 1137 -- 

20. Internal road Sq

m 

67.23 2683  2683  
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21. Boundary wall and gate Rm 169.26 1178  1178  

22. External water supply Lot 78.11 5  5  

23. external electrification Lot 269.26 5 215.96 5  

24. Arboriculture Lot 7.5 5 7.5 5  

25. Solar system and water 

harvesting 

Lot 37.85 3 29.83 3  

26. Physical contingency -- 34.24  -- --  

27 Price contingency -- 34.24  11.05 1 Reimburse 

to land cost 

as per 

DPEC 

meeting 

decision 

 Grand Total - 3492.4

3 

 3343.12   

 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফক্ষণঃ 

৭.১ টভূবভঃ 

 ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ, বর্বকৎা এফং পুনফ থায়নয েন্য ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ অআন, ১৯৯০ ২যা োনুোবয, ১৯৯০ য়ত 

কাম থকয অয়ছ।অন্ত্রযোবেক ম থায়ে ভাদয়কয বফস্তৃবত, বনবলি ভাদয়কয তাবরকা বতবয, রাআয়ন্স প্রদান, ভাদকদ্রব্য 

অআন (ংয়াবধত ২০০০) এয ফাস্তফােন আতুাবদ পরপ্রসূ কযয়ত ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ বধদপ্তয়যয কভ থবযবধয 

ম্প্রাযণ ঘয়টয়ছ। এেন্য ফাড়বত েনফর, ফকাঠায়ভা এফং অনুলবঙ্গক সুয়মাগ সুবফধা ফাড়ায়না প্রয়োেন বফধাে 

যকায ে বধদপ্তয়যয উন্নেয়নয েন্য একটি বযকেনা গ্রণ কয়যয়ছ। ফবণ থত সপ্রবক্ষয়ত , অয়রার্ু প্রকেটি গ্রণ কযা 

ে। 

৭.২ উয়েেঃ  

বফবাগীে সডয়কাোট থা থ ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ, যাোী, ফবযার ও বয়রট বফবায়গ ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ বধদপ্তয়যয েন্য 

বপ বফন বনভ থাণ কযাআ প্রকয়েয মূর উয়েে। 

৭.৩ প্রকে ব্যফস্থানাঃ 

প্রকে সভোয়দ বনয়ম্ন ফবণ থত কভ থকতথাগণ  প্রকে বযর্ারয়কয দাবেত্ব ারন কয়যনঃ  

ক্রঃ 

নং 

কভ থকতথায নাভ কাম থকার ভন্তব্য 

 শুরু ম থন্ত 

০১ েনাফ সভাঃয়যোউর কবযভ 

বনফ থাী প্রয়কৌরী 

 

সভ ২০১০ ১৪.০১.২০১৩ পূণ থকারীন 

বছয়রন। দাবেত্ব 

থাকাকারীন 

ফয গ্রণ 

কয়যন 

০২ েনাফ সভাঃ সভফা উেীন 

বনফ থাী প্রয়কারী 

১৪.০১.২০১৩ প্রকে ভাবপ্ত 

ম থন্ত 

পূণ থকারীন 

বছয়রন 
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৭.৪  প্রকয়েয অবথ থক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ 

 

  প্রকেটিয ফ থয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে ৩৪৯২.৪৩রক্ষ টাকা।স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন 

য়ত সদখা মাে সম , প্রকেটিয বডয়ম্বয, ২০১৬ ম থন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ থক গ্রগবত সভাট ৩৪৪৩.১২রক্ষ টাকা 

(৯৮.৫৮%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০ ১০-২০১১ য়ত ২০১ ৬-২০১৭থ থ ফছয ম থন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল থক উন্নেন 

কভ থসূর্ীয অওতাে ফযাে, ফমুবক্ত ও ব্যে বনয়ম্ন সদখায়না রঃ    

  (রক্ষ টাকাে)  

অবথ থক ফৎয ংয়াবধত এবডব ফযাে ফমুক্ত ব্যে 

সভাট টাকা টাকা সভাট 

২০১০-১১ ২০.০৬ ৩১.০০ ২০.০৬ 

২০১১-১২ ৩১৪.৪১ ৩১৬.০০ ৩১৪.৪১ 

২০১২-১৩ ৫৯৯.৫৩ ৬০০.০০ ৫৯৯.৫৩ 

২০১৩-১৪ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ 

২০১৪-১৫ ৪৭২.৫৭ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০১৫-১৬ ৮৮২.২২ ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

২০১৬-১৭ ৪৫৩.৬২ ৫৬০.০০ ৫৫৯.৩০ 

সভাট ৩৪৯২.৪৩ ৩৩৫৭.০০ ৩৩৪৩.১২(৯৮.৫৮%) 
 

৮.০ প্রকে বযদ থন ও ম থয়ফক্ষণঃ  

৮.১ প্রকে বযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআবড কর্তথক ২৬/০৬/২০১৮তাবযখ  ঢাকা এরাকাে বনবভ থত ভাদকদ্রব্য বপ 

বফনয়যেবভয়ন বযদ থন কযা য়েয়ছ। প্রকেটিয বনভ থাণ কাে বডবিউবড’য ভােয়ভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। বযদ থনকায়র 

প্রকে বযর্ারক ও ভাদকদ্রব্য বপয়য কভ থকতথাগণ উবস্থত বছয়রন। তায়দয ায়থ অয়রার্না, য়যেবভন বযদ থন ও প্রকে  

ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন (ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববত্তয়ত মূল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ।  
৮.২ ম থয়ফক্ষণঃ 

৮.২.১ য়যেবভন বযদ থয়নয ভে  বফয়নয বকছু বকছু ংয় ডুাভ য়য থাকয়ত সদখা সগয়ছ। এছাড়া বফয়নয মুর পটয়কয 

ডান বদয়ক সম কক্ষটি অয়ছ সখায়ন ভদকদ্রয়ব্যয স্টাপয়দয থাকায ব্যফস্থা কযা য়েয়ছ। এটি মূরত ফবণ থত বপ বফয়নয একটি 

কক্ষ এটি মূরত সয়কন্ডাবয কায়ে ব্যফায কযা য়চ্ছ। প্রকয়েয টভূবভয়ত ে বধদপ্তয়যযয েনফর ফাড়ায়নায সপ্রক্ষয়ট এ 

প্রকে গৃীত য়েয়ছ ভয়ভ থ উয়েখ কযা য়রও প্রকে গ্রয়ণয ভে েনফয়রয বফলেটি ভাথাে না সযয়খ বপ বফয়নয বডোআন 

কযা য়েয়ছ ভয়ভ থ প্রতীেভান ে। বফয়নয সকাথাও সকাথাও সোয সক্রক সদখা সগয়ছ। ভাদক ংক্রান্ত বফববন্ন ভারাভার বফয়নয 

ছায়দ উঠায ভে বিঁবড়য়ত েভা কয়য যাখয়ত সদখা সগয়ছ। ছায়দ বগয়ে সদখা সগর সম, ছাদটি ভান্তযার কয়য ঢারাআ না কযায 

কাযয়ণ সকাথাও উঁচু এফং সকাথাও নীচু। পরস্বরূ বৃবিয ভে এফ োেগায়ত াবন েয়ভ থাকা তা পর ববরং সফয়ে 

বফয়নয বুন্তযীন সদোর যাভ য়ড় সনাণা ধযায মূ ম্ভাফনা থাকয়ফ ভয়ভ থ প্রতীেভান ে। এ বপয়য প্রধায়নয কয়ক্ষ 

অয়রার্নায ভে সদখা সগর এব স্থায়নয কাে র্রয়ছ। এ বফলয়ে বতবন ফয়রন সম, এ কয়ক্ষ প্রকয়েয অওতাে সকান এবয 

ংস্থান বছর না। 

 

৯.০ বডট বনস্পবত্ত ংক্রান্ত তোবদঃ 

 সপ্রবযত ববঅয়যয  বডট ংয় 2 .1 Internal Audit and   2 .2 External Audit  কযা য়েয়ছ 

উয়েখ থাকয়রও এগুয়রায়কান কর্তথক্ষ দ্বাযা ম্পাদন কযা য়েয়ছ। সটি উয়েখ কযা েবন। 
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১০.০ প্রকয়েয উয়েে ও েথনঃ  

বযকবেত উয়েে েথন 

বফবাগীে সডয়কাোট থা থ ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ, যাোী, ফবযার 

ও বয়রট বফবায়গ ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ বধদপ্তয়যয েন্য 

বপ বফন বনভ থাণ কযাআ প্রকয়েয মূর উয়েে। 

 

প্রকয়েয অওতাে বফবাগীে সডয়কাোট থা থ ঢাকা, 

র্ট্টগ্রাভ, যাোী, ফবযার ও বয়রট বফবায়গ 

ভাদকদ্রব্য বনেন্ত্রণ বধদপ্তয়যয েন্য বপ বফন 

বনভ থাণ কযা য়েয়ছ। 

 

১১.০ উয়েে পুয়যাপুবয বেথত না য়ে থাকয়র তায কাযণঃ  প্রয়মােু নে।  

১২.০ অআএভআড’য ভতাভত/সুাবযঃ 

১২.১ বপ বফয়নয প্রবতটি দপ্তয মথামথবায়ফ ব্যফায বনবিত কযয়ত য়ফ; 

১২.২ বফয়নয সম কর ংয় সোয ক্রুাক ও ডুাভ সদখা সগয়ছ তা বতত্বয সভযাভয কযয়ত য়ফ; 

১২.৩ বফয়নয ছায়দ স কর ংয় াবন েয়ভ তা সভযাভয়তয প্রয়োেনীে ব্যফস্থা ংবিি কর্তথক্ষ গ্রণ কযয়ফ; 

১২.৪ ববফষ্যয়ত ভাদকদ্রব্য বধদপ্তয়যয সকান বফন বনভ থায়ণয বফলে থাকয়র সটি আন াআে স্টাবডয ভােয়ভ ম্পন্ন কয়য কর   

      বফলে এবস্টবভয়নয ভােয়ভ প্রকে প্রণেন কযয়ত য়ফ; 

১২.৫ বফয়নয বুন্তয়য মেতথ ভাদকদ্রয়ব্যয ংগৃীত নমুনা সপয়র না সযয়খ তা যফতী কাম থক্রয়ভয মথামথবায়ফ ংযক্ষণ  

      কযয়ত য়ফ; 

১২.৬  Internal ও External Audit কায়দয দ্বাযা ম্পাদন কযা য়েয়ছ স বফলেটি অআএভআবডয়ক োনায়ত য়ফ; 

১২.৭ ফ থয়ল ংয়াবধত বডবব সভাতায়ফক ংস্থানকৃত সভাট প্রাক্কবরত ব্যে য়ত প্রকৃত ব্যে ফাদ বদয়ে ফবি াশ্রেকৃত  

      টাকা যকাবয সকালাগায়য েভাদায়নয র্ারায়নয কব অআএভআবডয়ত সপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

১২.৮ নুয়চ্ছদ নং-১২.১ য়ত ১২.৭ এ উবেবখত ভতাভয়তয বফলয়ে গৃীত দয়ক্ষ ম্পয়কথ অআএভআবডয়ক অগাবভ ০১(এক)    

       ভায়য ভয়ে োনায়ত য়ফ।  
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এস্টাফবরয়ভন্ট ফ পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স ফাণ থ বিটয়ভন্ট াাতার ীল থক প্রকয়েয ?????? ?????? 

???????? ????????????????? ?????????  

(??????? ???, ???(??????? ???, ?????))  

  

১.০ প্রকয়েয নাভ : এস্টাফবরয়ভন্ট ফ পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স ফাণ থ 

বিটয়ভন্ট াাতার 

২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারে/বফবাগ :  সুযক্ষা সফা বফবাগ/স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে 

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স বধদপ্তয এফং গণপূতথ   

বধদপ্তয  

৪.০ প্রকে এরাকা : পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স সিবনং কভয়প্লক্স, বভযপুয, 

সকন-১০, ঢাকা 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােনকার ও ব্যেঃ : 

                                                                                                                               (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কবরত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

সভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

বযকবেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

বতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যয়েয %) 

 

বতক্রান্ত  ভে  

(মূর 

ফাস্তফােনকায়রয %)  

 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াবধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াবধত সভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

সভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

১৪৬২.০০ 

১৪৬২.০০ 

 (-) 

 

 

২৩৮৮.১৭ 

২৩৮৮.১৭ 

(-) 

  

 

২৩৩৫.৪০ 

২৩৩৫.৪০ 

(-) 

জুরাআ, ২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৫ 

জুরাআ, ২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

জুরাআ, ২০১২ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

৬২.৬০% ২ ফছয 

(৬৬.৬৬%) 

  ৬.০ প্রকয়েয বফববন্ন য়ঙ্গয ফাস্তফােন (PCR-এ প্রদত্ত তয়েয বববত্তয়ত):     

                                                                                                  (ব্যে রক্ষ টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 

 

বফববন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ থয়ল অযবডবব নুায়য) 

একক   

ফ থয়ল অযবডবব 

নুায়য রক্ষুভাো   

প্রকৃত গ্রগবত  াথ থয়কুয 

কাযণ   

অবথ থক ফাস্তফ 

(বযভান)  

অবথ থক (%) ফাস্তফ 

(%) 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  Salary of Officers - 6.42 - -- -- -- 

2. Salary of staff -- 3.29 -- -- -- -- 

3. Allowances  -- 10.52 -- -- -- -- 

4. Vehicle registration - 0.00 -- -- -- -- 

5. Power & fuel -- 6.00 -- 2.52 100% Saving 

6. Commission, 

insurance & other 

-- 0.00 -- -- -- -- 
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charges 

7. Printing & 

publication 

-- 2.42 -- 2.413 100% Saving 

8. Stationaries -- 11.83 -- 4.321 100% As per 

need 

9. Vaccine & medicine -- 10.00 -- 0.00 -- -- 

10. Honorium -- 2.00 -- 0.56 100% As per 

need 

11. Soil investigation -- 3.00 -- 3.00 100% -- 

12. Other expenditure -- 9.75 -- 9.312 100% Saving 

13. Vehicle maintenance -- 5.00 -- 4.585 100% Saving 

14. Vehicle -- 72.26 -- 72.26 100% -- 

15. Machinery and 

equipment 

-- 475.78 -- 473.363 100% Saving 

16. Office Equipment -- 23.83 -- 23.826 100% Saving 

17. Furniture -- 64.44 -- 64.44 100% -- 

18. Construction works -- 1681.6

3 

-- 1674.80 100% Saving 

19. CD Vat -- 0.00 -- 0.00 -- -- 

 Grand 

Total(a+b+c+d) 

- 2388.1

7 

2337.97

6 

2335.40 100% -- 

 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফক্ষণঃ 

৭.১ টভূবভঃ  

 পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স বধদপ্তয েনাধাযণ ও তায়দয ম্পদ অগুন ও ন্যান্য প্রাকৃবতক দূয়ম থাগ সমভন-

ঘূবণ থঝড়, ফন্যা, ভূবভকম্প আতুাবদ সথয়ক যক্ষায সক্ষয়ে গুরুত্বপূণ থ েনয়ফামূরক প্রবতষ্ঠান, মায অদ থ “  Speed, 

Sacrifice and Service”। ফতথভায়ন এ সদয় বফযভান পাোয সিয়নয ংখ্যা ২০৩টি এফং এ 

বধদপ্তয়যয অওতাে কভ থযত কভ থকতথা/কভ থর্াযীয ংখ্যা ৬৩৩৬ েন। অযও ২৬৯টিনতুন পাোয সিন বনভ থাণ কযা 

য়ফ, তখন পাোয সিয়নয সভাট েনফর দাঁড়ায়ফ ৯৭৯২ েন। বফববন্ন প্রাকৃবতক দূয়ম থায়গ ক্ষবতগ্রস্তয়দয সফাে ে 

দপ্তয়যয কভ থকতথা/কভ থর্াযীয়দয এবগয়ে সময়ত ে। ভায়ঝ ভায়ঝ কভ থকতথা/কভ থর্াযীয়দয সকউ সকউ বিবখা ফা বফদ্যুবতক 

কাযয়ন অক্রান্ত/অত ে। উয়েখ্য এ বধদপ্তয়যয বনেস্ব সকান াাতার সনআ বফধাে অতয়দয খুফআ সবাগাবন্ত ে, 

এভনবক ভাযাও মাে। কায়েআ পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স এয েন্য একটি ফাণ থ আউবনট াাতার প্রবতষ্ঠা খুফ 

েরুযী। ফবণ থত সপ্রবক্ষয়ত, অয়রার্ু প্রকেটি গ্রণ কযা ে। 

৭.২ উয়েেঃ   

a) To provide burn treatment facilities to about 8254 employees of fire 

service & civil defence with their families; 

b) To provide burn treatment facilities to the recruits (undergoing 

physical training), officers and staff and their family members of 

fire service & civil defence service in the fire service & civil 

defence training complex; 
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c) To provide practical training facilities regarding primary fire burn 

care to the trainees of fire service & civil defence training complex 

for developing fire burn care consciousness that would allow them 

to maintain a healthy and better life style; 

d) To raise the morale of the fire fighters and rescuers of fire service 

& civil defence by providing better fire burn care facilities to 

themselves and their family members; 

e) To provide emergence fire burn out door facilities/treatment for 

the civilian (10 nos) indoor bed will also be remain open for civilian, 

civilians will also be accommodated if beds are not occupied by the 

FSCD personnel; 

f) To render medical facilities to the burned casualities of fire service 

and civil defence due to incident during fire fighting activities; 

g) To create employment opportunity especially for females. 

৭.৩  প্রকে ব্যফস্থানাঃ 

প্রকে সভোয়দ বনয়ম্ন ফবণ থত কভ থকতথা  প্রকে বযর্ারয়কয দাবেত্ব ারন কয়যনঃ  

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ কাম থকার ভন্তব্য 

 শুরু ম থন্ত 

০১ েনাফ সভাঃ অতাউর ক 

  

০১.০১.২০১৩ ৩০.০৬.২০১৭ একআ ভয়ে 

ন্যান্য 

প্রকয়েযও দাবেত্ব 

বছয়রন 
 

৭.৪  প্রকয়েয অবথ থক ও ফাস্তফােন গ্রগবতঃ  

 

   প্রকেটিয ফ থয়ল নুয়ভাবদত প্রাক্কবরত ব্যে ২৩৮৮.১৭ রক্ষ টাকা।  সুযক্ষা সফা বফবাগ  য়ত প্রাপ্ত ভাবপ্ত  মূল্যােন  

প্রবতয়ফদন য়ত সদখা মাে সম, প্রকেটিয জুন, ২০১ ৭ ম থন্ত ক্রভপুবঞ্জত অবথ থক গ্রগবত সভাট ২৩৩৫.৪০ রক্ষ টাকা 

(৯৭.৭৯%)। প্রকেটিয নুকূয়র ২০ ১২-২০১৩ য়ত ২০১ ৬-২০১৭ থ থ ফছয ম থন্ত ভয়ে ংয়াবধত ফাবল থক উন্নেন 

কভ থসূর্ীয অওতাে ফযাে, ফমুবক্ত ও ব্যে বনয়ম্ন সদখায়না রঃ    

                                                             (রক্ষ টাকাে)  

অবথ থক ফৎয ংয়াবধত এবডব ফযাে ফমুক্ত ব্যে 

সভাট টাকা টাকা সভাট 

২০১২-১৩ ২০০.০০ ৭৬.০০ ৭৫.৯৯ 

২০১৩-১৪   ২৭৫.৯৯ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

২০১৪-১৫ ৫০৯.৯৯ ৫১০.০০ ৫১০.০০ 

২০১৫-১৬ ৭৭০.৪২ ৭৭১.০০ ৭৭০.৪২ 

২০১৬-১৭ ৬৩১.৭৭ ৬০৭.০০ ৫৭৮.৯৯ 

সভাট ২৩৮৮.১৭   ২৩৬৪.০০   ২৩৩৫.৪০ (৯৭.৭৯%) 
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৮.০  প্রকে বযদ থন ও ম থয়ফক্ষণঃ   

৮.১ প্রকে বযদ থনঃ প্রকেটিয কাম থক্রভ অআএভআবড কর্তথক ২৫/০৬/২০১৮ তাবযখ বভযপুয এরাকাে  য়যেবভয়ন বযদ থন কযা 

য়েয়ছ। প্রকেটিয বনভ থাণ কাে বডবিউবড’য ভােয়ভ ফাস্তফােন কযা য়েয়ছ। বযদ থনকায়র প্রকে বযর্ারক , উবযর্ারক 

(বযকেনা, পাোয াবব থ ও বববর বডয়পন্স বধদপ্তয), উকাবয প্রয়কৌরী বডবিউবড ও ংবিি  দাবেত্বযযত 

কভ থকতথা/কভ থর্াযী উবস্থত বছয়রন এফং তায়দয ায়থ অয়রার্না কযা য়েয়ছ। য়যেবভন বযদ থন ও প্রকে  ভাবপ্ত প্রবতয়ফদন 

(ববঅয) য়ত প্রাপ্ত তয়েয বববত্তয়ত মূল্যােন প্রবতয়ফদনটি প্রণেন কযা য়েয়ছ।  

৮.২ ম থয়ফক্ষণঃ 

৮.২.১  য়যেবভন বযদ থয়নয ভে ফাণ থ াাতায়রয মূর সগআয়ট প্রয়ফয়য েন্য যাস্তা বদয়ে াঁটায ভে সদখা সগর সম, 

যাস্তায সর্য়ে ার্শ্থফতী োেগায়ত ভাটি সপয়র যাস্তায সর্য়ে উঁচু কযা য়েয়ছ। পয়র বৃবিয াবন ভাটি ধ ুঁয়ে বনয়ে এয় যাস্তাে েভয়ছ। 

পরস্বরু যাস্তাে কাঁদা াবন েয়ভ থাকাে যাস্তায ায়টআয়নবফবরটি হ্রা ায়চ্ছ। াাাব াাতায়র অগত সরাকেয়নয ায়ে 

কয়য প্রয়ফয়য পয়র াাতায়রয াআবেন বফলেটি ারকা য়ে মাফায ম্ভাফনা বৃবি ায়ফ। াাতার বফয়নয প্রয়ফয়য পূয়ফ থ 

ায়তয ডান ায়র্শ্থ প্রকয়েয অওতাে বনবভ থত াফ-সস্টনটি সদখা র। বডবিউবড’য প্রবতবনবধ এ ব্যাায়য োনান সম, 

াাতারটি র্ালু না ওোয কাযয়ন  প্রবত ভায় অনুভাবনক সম ৫০,০০০ টাকা অয় মা যােস্ব খাত য়ত ব্যে বভটায়না য়চ্ছ। 

বযদ থনকার ম থন্ত াাতায়রয কাম থক্রভ র্ালু েবন সদখা সগয়ছ। এ ব্যাায়য ংবিি কভ থকতথাগণ য়ত োনা সগর সম, 

াাতায়রয স্থােী েনফর এখনও বনয়োগ সদো েবন বনয়োগ প্রবক্রো ফাস্তফােনাধীন। এবদয়ক প্রকে ভাবপ্তয ০১ (এক) ফছয 

বতক্রান্ত য়রও েনফয়রয বায়ফ াাতার র্ালু কযা ম্ভফ য়চ্ছ না। মন্ত্রাবত মূ ব্যফায না ওোয পয়র এগুয়রায 

কাম থকাবযতা ও অয়ুষ্কার হ্রা ায়ফ ভয়ভ থ বযদ থনকায়র প্রতীেভান য়েয়ছ। াাতায়রয ববতয়য কাম থক্রভ র্ালু না ওোয 

কাযয়ন ম্পূন থ ব্যফস্থানা ঝুুঁবকয ভয়ে যয়েয়ছ ভয়ভ থ প্রতীেভান ে। 

 

৮.২.২ ঙ্গবববত্তক ব্যে বফবােন সমভনঃ কভ থকতথা/কভ থর্াযীয়দয সফতন বাতা খায়ত য়থ থয ংস্থান থাকয়রও তা ব্যে েবন এফং 

বক কাযয়ন ব্যে কযা েবন তা ভন্তব্য করায়ভ ব্যাখ্যা কযা েবন । প্রকয়েয অওতাে গাবড় সযবেয়েন খায়ত সকান য়থ থয 

ংস্থান যাখা েবন। থর্ াওোয ও ফুয়ের খায়ত সম ব্যে য়েয়ছ তা বকয়য তাযও সকান ব্যাখ্যা ভন্তব্য করায়ভ সনআ।   

 

৯.০ বডট বনস্পবত্ত ংক্রান্ত তোবদঃ 

 সপ্রবযত ববঅয়যয  বডট ংয় 2 .1 Internal Audit and   2 .2 External Audit  কযা য়েয়ছ 

উয়েখ থাকয়রও এগুয়রা সকান কর্তথক্ষ দ্বাযা ম্পাদন কযা য়েয়ছ। সটি উয়েখ কযা েবন।  
 

১০.০ প্রকয়েয ???????? ???????? ও েথনঃ  

বযকবেত উয়েে েথন 

a) To provide burn treatment 

facilities to about 8254 

employees of fire service & 

civil defence with their 

families; 

 

b) To provide burn treatment 

facilities to the recruits 

(undergoing physical training) 

officers and staff and their 

family members of fire 

service & civil defence service 

in the fire service & civil 

defence training complex; 

 

ক) প্রকয়েয  অওতাে ফাস্তফাবেত কাম থক্রভ 

ম থয়ফক্ষয়ণ উয়েেমূ বেথত য়েয়ছ ভয়ভ থ 

প্রতীেভান য়রও এটায প্রবাফ বুঝয়ত য়র ২-৩ 

ফছয ভে প্রয়োেন। তয়ফ বতত্বয স্থােী েনফর 

বনয়োগ সদো না য়র প্রকেটি ায়টআয়ন ঝুুঁবক 

ফাড়য়ফ।  
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বযকবেত উয়েে েথন 

 

c) To provide practical training 

facilities regarding primary 

fire burn care to the trainees 

of fire service & civil defence 

training complex for 

developing fire burn care 

consciousness that would 

allow them to maintain a 

healthy and better life style; 

 

d) To raise the morale of the fire 

fighters and rescuers of fire 

service & civil defence by 

providing better fire burn 

care facilities to themselves 

and their family members; 

 

 

e) To provide emergence fire 

burn out door 

facilities/treatment for the 

civilian (10 nos) indoor bed will 

also be remain open for 

civilian, civilians will also be 

accommodated if beds are not 

occupied by the FSCD 

personnel; 

 

f) To render medical facilities to 

the burned casualities of fire 

service and civil defence due 

to incident during fire 

fighting activities; 

 

g) To create employment 

opportunity especially for 

females. 

 

 
  

??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ???????.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???  ???????? ???   

??.???.?    অআএভআড’য ভতাভত/সুাবযঃ   

১২.১ াাতারটি মথামথবায়ফ ব্যফস্থানা ও বযর্ারনায েন্য স্থােী েনফর বনয়োয়গয কর প্রয়োেনীে ব্যফস্থা ংবিি 

কর্তথক্ষয়ক গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং স্থাবে েনফর বনয়োয়গয ারনাগাদ ফাস্তফােন ফস্থা অআএভআবডয়ক োনায়ত য়ফ; 
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১২.২ ফ থয়ল ংয়াবধত বডবব সভাতায়ফক ংস্থানকৃত সভাট প্রাক্কবরত ব্যে য়ত প্রকৃত ব্যে ফাদ বদয়ে ফবি াশ্রেকৃত 

টাকা যকাবয সকালাগায়য েভাদায়নয র্ারায়নয কব অআএভআবডয়ত সপ্রযণ কযয়ত য়ফ; 

১২.৩ াাতায়র প্রয়ফয়য েন্য ব্যফহৃত যাস্তা রায়গাো ভাটি যাস্তা ফযাফয ভান্তযার কয়য প্রস্তুত কযয়ত য়ফ; 

১২.৪ সদোয়রয সম কর োেগা ডুাভ য়ে বগয়েয়ছ সগুয়রা সভযাভত কযা; 

১২.৫ াাতায়রয েন্য ক্রেকৃত মন্ত্রাবতমূ ঠিকবায়ফ যক্ষণায়ফক্ষণ ও বযষ্কায বযচ্ছন্ন কযয়ত য়ফ; 

১২.৬  Internal ও External Audit কায়দয দ্বাযা ম্পাদন কযা য়েয়ছ স বফলেটি অআএভআবডয়ক োনায়ত য়ফ; 

১২.৭ গাবড় সযবেয়েন খায়ত সকান টাকায ংস্থান বছর না বকন্তু াওোয ও ফুয়ের খায়ত টাকায ংস্থান যাখা য়েবছর এফং 

তা সথয়ক ব্যেও কযা য়েয়ছ। বফলেটি ম্পয়কথ অআএভআবডয়ক োনায়ত য়ফ; 

১২.৮ ঙ্গবববত্তক ব্যয়েয কভ থকতথা/কভ থর্াযীয়দয সফতন ও বাতা খায়ত টাকায ংস্থান যাখা য়রও তা সথয়ক ব্যে কযা েবন। এ 

বফলয়ে ংবিি ভন্ত্রণারে/বফবাগ ফাস্তফাবেত কাম থক্রভ ম্পয়কথ  অআএভআবডয়ক োনায়ফ;  

১২.৯ নুয়চ্ছদ নং-১২.১ য়ত ১ ২.৮ এ উবেবখত ভতাভয়তয বফলয়ে  গৃীত দয়ক্ষ ম্পয়কথ  অআএভআবডয়ক অগাবভ ০১( এক) 

ভায়য ভয়ে োনায়ত য়ফ।     

 

 

 

 


